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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottsága 2012. május 30-ai nyilvános ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 18-27/2012. 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ Előterjesztés gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet 
megalkotására. 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól.  
 
4./ Önkormányzati rendeletek módosításáról. 
 
5./ Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti terve. 
 
6./ Előterjesztés a szeszfőzde hasznosítására. 
 
7./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése tárgyában. 
 
8./ Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat módosítása 
és egységes szerkezetbe foglalása. 
  
9./ Előterjesztés óvoda felújítási pályázat benyújtására. 
 
10./ Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése. 
 
11./ Előterjesztés szennyvíz beruházás önerejének biztosítására, felhatalmazás 
támogatási szerződés megkötéséhez. 
 
 
 
Tornyospálca, 2012. május 30. 
 
 
                                                                                                                    Csépke Csaba  
                                                                                                                   elnök-helyettes 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottságának 2012. május 30-án megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 

JELEN VANNAK 
 
Dr. Legény Zsolt elnök,  Csépke Csaba, Szántó József  bizottsági tag 
 
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                                  Lukácsi Attila polgármester                                                   
  
                                                  
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 

HIÁNYZIK 
 
                                                                      ------- 
 
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 
tanácskozási joggal jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjének a megállapítására a  meghívótól eltérően, melyet szó szerint ismertet. 
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Mivel más javaslat nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ Előterjesztés gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet 
megalkotására. 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól.  
 
4./ Önkormányzati rendeletek módosításáról. 
 
5./ Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti terve. 
 
6./ Előterjesztés a szeszfőzde hasznosítására. 
 
7./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése tárgyában. 
 
8./ Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat módosítása 
és egységes szerkezetbe foglalása. 
  
9./ Előterjesztés óvoda felújítási pályázat benyújtására. 
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10./ Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése. 
 
11./ Előterjesztés szennyvíz beruházás önerejének biztosítására, felhatalmazás 
támogatási szerződés megkötéséhez. 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 
rendelet módosítására. 
 
Szántó József elmondja, hogy mindig harcolt a méltányossági ápolási díj megléte mellett, de 
belátja, hogy egyre többen visszaélnek vele. Javasolja az ellátás megszűntetését. 
 
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen 
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 
18/2012.(V.30.)számú 

határozata 
 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet módosítására 
 

A Bizottság: 
 

Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 
 
 
Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 
rendelet megalkotására. 
 
Dr. Legény Zsolt  javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

19/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet megalkotására 

 
A Bizottság: 

 
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 
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Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól.  
 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

20/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

 
A Bizottság: 

 
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 
 
Tárgy: /4.tsp./ Önkormányzati rendeletek módosításáról. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

21/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
Önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
A Bizottság: 

 
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 
 
 
Tárgy: /5.tsp./ Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti terve. 
 
Dr. Legény  Zsolt: legérdekesebb a KELET-TANÉRT ajánlata, valóban egy kicsit túlzott az 
árajánlat. Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy ha már felújítottuk az épületet, akkor 
teremtsünk méltó körülményeket az épületen belül is. Az üzleti tervet áttekintve kétséges a 
bevételek teljesülése is, melynek teljesítése komoly piár-munkát igényel. Az üzleti terv  
átdolgozása mindenképpen szükséges a 10 db ágy beszerzését illetően. 
 
A bizottság tagjai a fentiekkel egyetértenek és szavaznak. Az elnök megállapítja, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 



 5

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 
22/2012.(V.30.)számú 

határozata 
 

Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti tervéről 
 

A Bizottság: 
 

A beszerzésre irányuló árajánlatot túlzónak tartja, ezért összességében javasolja az üzleti terv 
átdolgozását. 
 
 
Tárgy: /6.tsp./ Előterjesztés a szeszfőzde hasznosítására. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

23/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
a szeszfőzde hasznosítására 

 
A Bizottság: 

 
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Tárgy: /7.tsp./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése 
tárgyában. 
 
Lukácsi Attila  emlékeztet arra a korábbi testületi döntésre, mely szerint  építési telkeket az 
önkormányzat 500 000 ft összegben értékesít. 
 
Dr. Legény  Zsolt a fentieket figyelembe véve a területrészt 250 000 ft összegben javasolja 
értékesíteni. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

24/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése tárgyában 
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A Bizottság: 

 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlanrészt  250 000 ft összegben értékesítse. 
 
Tárgy: /8.tsp./ Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 
  
Lukácsi Attila  polgármester elmondja, hogy az  ART VITAL Tervező, Építő és 
Kereskedelmi Kft. vállalja, hogy 1 000 000 + ÁFA ft-ért a korábbi ajánlaton túl elvégzik  az 
önkormányzat kérésének megfelelően a rendezési terv teljes felülvizsgálatát és elvégzik a 
település szerkezeti tervén lehatárolt települési térség szabályozási tervének digitális alapra 
történő átdolgozását. Kérésre testületi ülésen konzultálnak a képviselő-testülettel a szükséges 
módosításokat illetően. A módosítások olyan tartalmúak, amelyek építészeti kérdéskörön 
belül maradnak, illetve melyekhez a tervezőnek nem kell kötelező szakági munkarészeket 
biztosítania, ezzel további tervezőket bevonni a vállalt tervezési feladat teljesítéséhez. 
Felmerült például lakóingatlanok melletti önkormányzati utak belterületbe vonása, mert 
külterületi útként nem lehet majd rá pályázni. 
Javasolja, hogy  ezen módosítások plusz költségét – 400 000 Ft+ÁFA összeget -  teljes 
egészében az önkormányzat vállalja megfizetni a tervező felé. 
 
Dr. Legény  Zsolt a fentieket figyelembe véve a polgármester javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

25/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat módosítása és 

egységes szerkezetbe foglalására 
 
 

A Bizottság: 
 

Javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester javaslatát elfogadni. 
 
Tárgy: /9.tsp./ Előterjesztés óvoda felújítási pályázat benyújtására. 

 

Lukácsi Attila  elmondja, hogy kiírásra került a TÁMOP 3.1.11. pályázat, melynek célja, 
hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon 
biztosítani a kisgyermekek számára.  

A támogatás összege 1-100 millió forint lehet, melynek keretében lehetőség van építés (pl. 
tornaszoba) és eszközbeszerzési fejlesztésre, képzések, tréningek finanszírozására. A 
projektek 100 %-ban  támogatottak. Az intézményvezetővel már egyeztetett ez ügyben. 
Javasolja a pályázat benyújtását. 
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Dr. Legény  Zsolt   javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

26/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
óvoda felújítási pályázat benyújtására 

 
 

A Bizottság: 
 

Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását. 
 
Tárgy: /10.tsp./ Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

27/2012.(V.30.)számú 
határozata 

 
Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetről 
 
 

A Bizottság: 
 

Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Tárgy: /11.tsp./ Előterjesztés szennyvíz beruházás önerejének biztosítására, 
felhatalmazás támogatási szerződés megkötéséhez. 
 
 
Lukácsi Attila:  a Támogatási Szerződés aláírása még nem történt meg, ez ügyben magamnak 
kell döntenem, de úgy érzem, hogy tájékoztatnom kell mindenről a képviselőket. 
A szerződést több ponton aggályosnak találtam, ez ügyben holnap megyünk tárgyalni a másik 
két polgármesterrel az Energiaközpontba. 
Észrevételeztem társulási ülésen az önerő biztosításának kockázatait  és felmerült bennem a 
beruházás arányos megosztása. Javaslatom, hogy minden település a lakossági befizetés 
arányában kapjon hitelt az önrészhez. 
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Dr. Legény Zsolt: személy szerint az a véleményem, hogy a Polgármester Úr továbbra is a 
település érdekeit szem előtt tartva dolgozzon a Társulási Tanácsban.  
 
 
Több napirendet nem tárgyalt a bizottság, ezért az elnök az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft.  
 
 

                                                                                                                   Csépke Csaba 
                                                                                                                   elnök-helyettes    
                                                                                                                                                                                                                  


